ESTADO DE ALAGOAS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

NOTA EXPLICATIVA
Referência Decreto n° 28.309/2013
Em razão de diversas dúvidas em relação ao Anexo III – Item 10 e 11 e Anexo IV – Item 11, do
Decreto nº 28.309/2013, que trata da Revisão de Convênios e Contratos de Repasse e seus
Contratos Vinculados, faz-se necessária a uniformização do entendimento referente às
disposições neles contidas, conforme seguem abaixo:
ANEXO III – CHECKLIST PARA CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE EM EXECUÇÃO DE 2007 A 2013
(QUE AINDA NÃO TIVERM A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL APROVADA)
ITEM

10

NO DECRETO
PROCEDIMENTOS

A prestação de contas da boa e
regular aplicação de tais recursos
ocorreu em prazo máximo
estabelecido por ato normativo
próprio do concedente ou
contratante e constante no convênio
ou contrato de repasse?

ORIENTAÇÕES
Para a resposta S (sim) – entenda-se que a
prestação de contas ocorreu no prazo
máximo estabelecido por ato normativo do
próprio concedente ou contratante e
constante no convênio ou contrato de

repasse.
Para a resposta N (não) – entenda-se
que a prestação de contas não ocorreu no
prazo máximo estabelecido por ato
normativo do próprio concedente ou
contratante e constante no convênio ou

contrato de repasse
Para a resposta N/A (Não se Aplica) – caso
a pergunta não se aplique ao fato
apresentado.
Para a resposta S (sim) – Entenda-se que
foi observada a apresentação da prestação
de contas ou recolhimento dos recursos
fora do prazo descrito no item anterior.

11

Na hipótese de inobservância do
prazo previsto conforme item
anterior, observou-se a
apresentação de prestação de
contas ou recolhimento dos
recursos?

Para a resposta N (não) – Entenda-se que
não foi observada a apresentação da
prestação de contas ou recolhimento dos
recursos fora do prazo descrito no item
anterior.
Para a resposta N/A (Não se Aplica) – caso
a pergunta não se aplique ao fato
apresentado.
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ANEXO IV – CONTRATOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO VINCULADOS AOS CONVÊNIOS E
CONTRATOS DE REPASSE DE 2007 A 2013
(QUE AINDA NÃO TIVERM A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL APROVADA)
ITEM

11

NO DECRETO
PROCEDIMENTOS

No momento da contratação, o
contratado não se encontrava
impedido de contratar com a
administração Pública, mediante
consulta do Cadastro de Empresas e
Suspensas – CEIS.

ORIENTAÇÕES
Para a resposta S (sim) – entenda-se que o
contratado encontrava-se liberado para
contratar com a Administração Pública.
Para a resposta N (não) – entenda-se

que o contratado não estava liberado
para contratar com a Administração
Pública.
Para a resposta N/A (Não se Aplica) – caso
a pergunta não se aplique ao fato
apresentado.

Maceió, 27 de janeiro de 2014.
Rosa Maria Barros Tenório
Controladora Geral do Estado

